
SLO 

Loburger Automobile e.K. 

Potrenbni dokumenti/ dokazila za notranjoskupinski nakup na območju 
Evropske Unije v skladu s 6a čl. UstG (prometni davek). 

«Neto-prodaja» 

• Pisemska pola podjetja s podatki: Ime podjetja, naslov in obrtna panoga, pa
tudi veljavna davčna ID številka

• Prepis prijave obrta oz. Prepis notarske družbene pogodbe (pri prvem
poslovanju je treba priložiti original ali overovljen prepis), pa tudi overovljen
prepis dokumentov in prevod prepisa na nemški jezik. Iz tega mora
izhajati kdo je zastupnoupravičeni poslovodja. 

• Pri prvem poslovanju je treba lastnik podjetja pojaviti se osebno, v
nasprotnem primeru mora upravičenec predložiti overovljeno in podpisano
kopijo potneg lista lastnika podjetja pa tudi orginalno pooblaščenje s podpisom
lastnika podjetja. Podpisi lastnika podjetja je trebaju biti notarski overovljeni.
Pooblaščenja mora obsegati celotno ime, priimek, naslov in številko osebne
iskaznice pooblaščenca. Pooblaščenec je treba trgovcu predložiti Osebnu
iskaznicu/Potni list za ugotovitev identiteta.

• Pri naslednji poslovanji prek pooblaščenca je treba predložiti orginalno
pooblaščenje za pooblaščenca.

• Pri podjetji, kakšna obstojiju manj ko dva leta potrebujemo potrditev davčnega
urada/davčnega sovetnika, o tem da je podjetje obrtno aktivno in imaju
uspešni promet. Dodatno je korisno, npr. Slika podjetja ali po potrebi
internetski nastop (Homepage) ali aktualni prodajni oglasi v tiskovni mediji.

• Roba je treba kupec ali odposlanec prevažati v preostale države skupnosti. Za
to pa je tudi treba kvalificirano dokazilo (CMR papir) in se kupec mora obvezati
za vozilo primerno plačati davek.

• Plačevanje je treba potekati v obliku bankovnega nakazila od inozemskeg
računa podjetja.

Alternativa: 

1. Kupec kupi vozilo vklj. Davek na dodatno vrednost in obračunava tist s
za to predvideno obračunsko mesto v tujine.

2. Kupec plača varnostni depozit davka na dodatno vrednost za robu v
višave nemškega davka na dodatno vrednost (sedaj 19%). Isplačilo sledi
po predložitev orginalnega kvalificiranega nakazila davčnega urada o rednem
plačili davka za kupljeno robo.(iz tega je treba biti natančno razvideti za
kakšno robo gre oz. biti navajana številka podvozja vozila)

Spremembe pridržane! 


